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 ایرانی پيشرفت –الگوي اسالمی  شاخص هاي دولت پویا در

 

  نظرنيا محمود

 

قرالب برا   ورهبررمعظم ان ( ره)نظام جمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر انديشه هاي انقالبي وآرمان هاي حضرت امام ساختار

، توانسته است اليه اي (ع)و حضرت امير( ص)پيروي از مشي الهي حكومت داري و با تثسي از فرامين و نصايح پيامبراعظم

هرچند كره بره فرمروده مقرام معظرم رهبرري برراي        . ازسيماي نظام سازي علوي را درجمهوري اسالمي به نمايش بگذارد

كره در  )و دولت اسرالمي ( كه اين دو تاكنون محقق شد)مي، نظام اسالميعنصر انقالب اسال  رسيدن به نظام مطلوب بايد 

. يكي پس از ديگري مهيا شروند ( كه هنوز براي رسيدن به آن راه زيادي باقي است)و تمدن اسالمي( راه تحقق آن هستيم

يعنري دولرت    در اين مقاله تمركز برآن است تا با معرفي و تشريح ابعراد زيرر گرامي مروثر درجهرت تحقرق عنصرر سروم،        

 .در شثن انقالب اسالمي داشته باشيم( پويا)اسالمي

 : عدالت.9

بايدجرأت اجراي عدالت را در همه ابعاد زندگي انساني چه درحروزه ي علرم، سياسرت، فرهنرگ، اقتصراد، اجتمراع، قضرا،        

 ....جغرافياي منطقه اي و

 : مبارزه بافساد. 

برا فسراد اقتصرادي و همچنرين پيگيرري جردي فسراد اقتصرادي،          پيگيري دستورات مقام معظم رهبري مبنري برمبرارزه  

 .يكي از ابعاد مهم تحقق تمدن بزرگ اسالمي است.... اجتماعي، فرهنگي، قضايي و

 : احياي ارزشها.8

هويت فردي وجمعي و شكل گيري چارچوب ذهني هرشخص در اجتماع و هر اجتماعي جهت نقش آفرينري در پايبنردي   

 .منظومه اجتماعي پايدار و مستحكم استافراد به ارزشها دريك 

 : پاكدامني وساده زيستن. 

درستي دركار نيت، شايسته ساالري، تعهدي عميق وايماني استوار، بدور از تجمرل و اشرراف گرري واقعري شاخصره هراي       

 .اصلي دولت اسالمي است

 :مردم ساالري.2

كشور به صورت ملموس و توجه به مشكالت مردم كره   اتكا به آراء ونظرات مردم و همت درجهت مشاركت مردم در اداره 

 .اگر مسئوالن به فكر مشكالت مردم نباشند اين ضد مردم ساالري است: به فرموده رهبري
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 :  صراحت صداقت و .0

صريح و شفاف در بيان مواضع و نظرات، عميقاً متصل به . راستگويي و درست كاري يكي ازشاكله هاي دولت اسالمي است

 .ان حقايق و افزايش دامنه صبر، تحمل و پذيرش ازسوي مردم براي درک حقايق بايد توسعه يابدملت و بي

 

 دولت اسالمي، شاخص ها، الگو: واژه هاي كليدي
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